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Zaskoczona
Rzekła sójka: - w letnią porę
Ja nad morze się wybiorę
Do Szczecina przyleciała
Już na plażę przejść się chciała
Zaskoczenie było spore.

Limeryk o kurze
Pewną kurę z Będargowa
Strasznie rozbolała głowa
Ze zmartwienia spać nie może
- Kto mi, kto mi w tym pomoże?
Ja już nie chcę być domowa!
Perspektywa kreta
- Jaki dziwny jest ten świat
Smutny i ponury!
Krzyknął kret i schował się
Do swej dziury.

Tylko krowa nie zmienia poglądów
Rzekł osiołek z Kołbaskowa:
- Zacznę życie me od nowa
Mówię serio, nie na żarty
Ja już nie chcę być uparty
Jestem osioł a nie krowa!

Wierszyk ornitologiczny
Jak to na spacerze ładnie
Gdy ci coś na głowę spadnie.

Pulsoryk o zbawiennych skutkach szczekania
Na osiedlu Warzymice
Panoszyły się krecice
Lecz zasługa to kundelka
Że w ogródku wrzawa wielka
Pochowały się psotnice.

Limeryk o zaradnym żółwiu
Żółw staruszek w Kołbaskowie
Chodził z trudem, nie to zdrowie
Wpadł po rozum więc do głowy
Kupił bilet kolejowy
Wysiadł sobie w Goleniowie

Sposób na słonia
Wszedł słoń do sklepu z porcelaną
A porcelanę już wcześniej zabrano.

Powiedział wielbłąd
- Nic na to nie poradzę
Nie piję bo prowadzę
Idę na czele karawany
Nie mogę być zawiany.

Zwycięska małpa
Wśród zwierząt odbyła się ważna debata
O wkładzie w rozwój współczesnego świata
I jak to bywa w sporach naukowych
Nie dało się uniknąć głosów małostkowych.
Doszło – wstyd przyznać – do licytacji
Kto wniósł największy wkład do cywilizacji
Pewnym zwycięzcą małpa została
Która w te słowy się odezwała :
- Nikt z koleżeństwa nie zaneguje
Że to Internet obecnie króluje
I że wszyściutkie maile, cóż
Muszą mieć „małpę” i już!
Rewizja czyli pochwały zwierząt
Że zwierzęta gorsza rasa?
Charaktery to paskudne?
Chcę obalić takie mity
Wcale to nie będzie trudne!
Pies przykładem jest wierności
Pszczoła, mrówka - robotności
Tygrys – jasne – waleczności
Chomik wzorem oszczędności!
Ptak synonim to wolności
Kruk - wiadomo – lojalności
Sowa przykład to mądrości
Bocian, paw zaś - dostojności!
Sokół wzór spostrzegawczości
Orzeł wręcz nadprzeciętności
Kogut przykład to hardości
Kura - gospodarności!
To nie koniec wyliczanki
Zwierzęcych przymiotów
Mam wymienić jeszcze więcej?
Jestem gotów!

Zając znany jest z czujności
Bóbr to przykład wrażliwości
Kozioł, osioł - niezłomności
Młody baran – łagodności.
Mysz przykładem jest skromności
Słoń i jeleń – poczciwości
Żółw synonim cierpliwości
Goryl zaś – opiekuńczości …
W trosce żeby nie wyczerpać
Cierpliwości Czytelnika
Autor swoją listę pochwał
Czym prędzej zamyka!
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